
 
 

ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

12.08.2021                                       м. Ужгород                                                 № 758 

 

 

Про обласну комісію з оцінки та проведення конкурсного відбору 

інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку 

 

 

Відповідно до статей 6 і 18 Закону України „Про місцеві державні 

адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2015 року 

№ 196 „Деякі питання державного фонду регіонального розвитку” (із змінами), 

наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства України від 17 квітня 2015 року № 74 „Про 

затвердження примірного Положення про регіональну комісію з оцінки та 

проведення попереднього конкурсного відбору інвестиційних програм і 

проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку” (із змінами), наказу Міністерства 

розвитку громад та територій України від 15 червня 2021 року № 150 „Питання 

підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального 

розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду 

регіонального розвитку”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України        

19 липня 2021 року № 931/36553, у зв’язку з кадровими змінами та 

необхідністю внесення змін: 

 

1.  Визначити департамент економічного та регіонального розвитку, 

торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та 

контролю за їх виконанням облдержадміністрації відповідальним структурним 

підрозділом в Закарпатській області для адміністрування онлайн-платформи 

державного фонду регіонального розвитку.  

2. Визначити регіональними адміністраторами онлайн-платформи 

державного фонду регіонального розвитку у Закарпатській області в. о. 

директора департаменту економічного та регіонального розвитку, торгівлі, 

залучення інвестицій, забезпечення виконання державних програм та контролю 

за їх виконанням облдержадміністрації та начальника управління державних 

програм та пріоритетних проектів департаменту економічного та регіонального 

розвитку, торгівлі, залучення інвестицій, забезпечення виконання державних 

програм та контролю за їх виконанням облдержадміністрації. 

3. Внести зміни у розпорядження голови облдержадміністрації від 

25.04.2016 № 195 „Про обласну комісію з оцінки та проведення конкурсного 

відбору інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за 
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рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку”, виклавши додаток 

та Положення у новій редакції, що додаються. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови 

облдержадміністрації від 12.04.2021 № 267. 

5. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

Голова державної адміністрації                                     Анатолій ПОЛОСКОВ



Додаток 

до розпорядження  

25.04.2016 № 195 

(у редакції розпорядження 

12.08.2021 № 758_) 

 

СКЛАД 

обласної комісії з оцінки та проведення конкурсного відбору інвестиційних 

програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів  

державного фонду регіонального розвитку 

 

Голова обласної комісії 
  

ПОЛОСКОВ 

Анатолій Олександрович 

голова обласної державної адміністрації 

  

Заступники голови обласної комісії: 
  

БІЛЕЦЬКИЙ 

Мирослав Золтанович 

перший заступник голови обласної державної 

адміністрації 
  

ПЕТРУШКА 

Іштван Шімонович 

заступник голови обласної державної 

адміністрації 
  

Виконавчий секретар обласної комісії 
  

ЗАВИДНЯК 

Іван Іванович 

в. о. директора департаменту економічного та 

регіонального розвитку, торгівлі, залучення 

інвестицій, забезпечення виконання державних 

програм та контролю за їх виконанням 

облдержадміністрації 
  

Члени обласної комісії: 
 

БАБЯК 

Золтан Адальбертович 

директор Асоціації органів місцевого 

самоврядування „Об’єднання прикордонних 

органів самоврядування Закарпаття”                              

(за згодою) 

 

ДЕМ’ЯНЧУК 

Іван Васильович 

представник Всеукраїнської асоціації громад 

(ВАГ) – регіонального координатора ВАГ у 

Закарпатській області  (за згодою) 

 

КОВАЧ 

Іван Іванович 

голова Тячівської міської територіальної 

громади, голова Палати міських гшромад 

малих міст Асоціації міст України (за згодою)  

 

ЛАБА 

Михайло Михайлович 

директор установи „Агенція регіонального 

розвитку Закарпатської області”, депутат 

обласної ради (за згодою) 
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ЛЕСИШИН 

Ельвіра Давидівна 

 

голова правління громадської організації 

„Інноваційна освіта Закарпаття” (за згодою) 

МЕДВІДЬ 

Віктор Васильович 

голова Рахівської міської територіальної 

громади (за згодою) 

 

ПАВЛІЙ 

Назарій Іванович 

 

голова Хустської районної ради (за згодою) 

ПЕТРОВ 

Олексій Геннадійович 
 

голова Закарпатської обласної ради (за згодою) 

РОМАН 

Михайло Михайлович  

депутат Виноградівської міської ради, голова 

громадської організації „Рух підтримки 

Закарпатських військових – Виноградів”                    

(за згодою) 

 

ТОКАР 

Едгар Володимирович 

голова Мукачівської районної державної 

адміністрації, депутат Закарпатської обласної 

ради 

 

ЦОГЛА 

Василь Васильович 

директор товариства з обмеженою 

відповідальністю „Моя система – My system”, 

керівник громадської організації „ІР – Біг 

клуб” (за згодою) 

 

 

 

 

 

В. о. директора департаменту  

економічного та регіонального 

розвитку, торгівлі, залучення 

інвестицій, забезпечення виконання 

державних програм та контролю за їх 

виконанням облдержадміністрації                                                                    

 

 

 

 

 

Іван ЗАВИДНЯК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови  

державної адміністрації 

25.04.2016 № 195 

(у редакції розпорядження 

12.08.2021 № 758) 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про обласну комісію з оцінки та проведення конкурсного відбору інвестиційних 

програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок коштів 

державного фонду регіонального розвитку 
 

1. Обласна комісія з оцінки та проведення конкурсного відбору 

інвестиційних програм (проектів), що можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – Комісія), є постійно 

діючим органом облдержадміністрації, який утворюється відповідно до 

розпорядження голови обласної державної адміністрації з метою оцінки, 

проведення конкурсного відбору, а також подання пропозицій щодо 

формування узагальнених переліків інвестиційних програм (проектів), що 

можуть відповідно до статті 241 Бюджетного кодексу України реалізовуватися 

за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку (далі – 

інвестиційні програми (проекти). 

2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України,              

а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету 

Міністрів України та цим Положенням. 

3. Основними завданнями Комісії є проведення оцінки та попереднього 

конкурсного відбору інвестиційних програм (проектів). 

4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

здійснює оцінку відповідності інвестиційних програм (проектів) вимогам, 

передбаченим у законодавстві, до інвестиційних програм (проектів); 

проводить попередній конкурсний відбір інвестиційних програм (проектів) 

регіонального розвитку; 

за результатами оцінки та відбору подає облдержадміністрації узагальнені 

переліки інвестиційних програм (проектів); 

інформує заявників (місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого 

самоврядування) про результати проведеної оцінки та відбору. 

5. Комісія має право: 

залучати до участі у своїй роботі представників територіальних органів 

центральних органів виконавчої влади, громадських об’єднань, наукових та 

інших установ (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних 

експертів, представників проектів міжнародної технічної допомоги, які 

займаються питаннями місцевого, регіонального та соціально-економічного 

розвитку (за згодою); 

отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань; 

організовувати проведення нарад та інших заходів. 
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6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє                                

з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, 

установами та організаціями. 

7. Комісія утворюється у складі голови, заступників голови, виконавчого 

секретаря та членів Комісії відповідним розпорядженням голови 

облдержадміністрації. 

До складу Комісії входять представники облдержадміністрації,                    

органів місцевого самоврядування, територіальних органів центральних органів 

виконавчої влади, агенцій регіонального розвитку, які створено відповідно до 

Закону України „Про засади державної регіональної політики”, регіональних 

офісів реформ, обласних відділень всеукраїнських асоціацій органів місцевого 

самоврядування,громадських об’єднань, які займаються питаннями соціально-

економічного, інвестиційного та/або регіонального розвитку територій та які 

мають досвід роботи з органами місцевого самоврядування. 

До роботи Комісії облдержадміністрація може залучати незалежних 

експертів (за згодою) для проведення оцінки інвестиційних програм (проектів). 

Кількість членів Комісії з числа представників облдержадміністрації не 

має перевищувати 1/3 загальної кількості складу Комісії, а кількість 

представників асоціацій органів місцевого самоврядування та громадських 

об’єднань, до сфери діяльності яких належать питання соціально-економічного, 

інвестиційного та/або регіонального розвитку територій та які мають досвід 

роботи з органами місцевого самоврядування, повинна становити не менше                 

1/3 загальної кількості такого складу. 

Члени Комісії зобов’язані не допускати реального чи потенційного 

конфлікту інтересів під час прийняття рішення. 

Член Комісії у разі виникнення у нього реального чи потенційного 

конфлікту інтересів зобов’язаний повідомити про це Комісію та надати 

пояснення щодо обставин, які можуть перешкоджати об’єктивному виконанню 

ним обов’язків. 

Про конфлікт інтересів такої особи може заявити будь-який інший член 

Комісії або особа, якої безпосередньо стосується питання, що розглядається. 

Заява про конфлікт інтересів члена Комісії заноситься у протокол засідання 

регіональної комісії. 

Член Комісії, який повідомив про наявність у нього реального чи 

потенційного конфлікту інтересів, участі в оцінюванні проекту не бере. 

Терміни „реальний конфлікт інтересів”, „потенційний конфлікт інтересів” 

вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про запобігання 

корупції”. 

Оцінка інвестиційних програм (проектів) здійснюється відповідно до 

критеріїв, визначених Мінрегіоном України. 

Головою Комісії може бути голова облдержадміністрації або один із його 

заступників; секретарем Комісії призначається керівник структурного 

підрозділу облдержадміністрації, що координує організаційно-правовий 

супровід реалізації проєктів та забезпечує організацію діяльності Комісії. 

Голова та секретар Комісії забезпечують об’єктивність та неупередженість 

оцінювання проєктів членами Комісії. 
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Інформація про склад та Положення про Комісію розміщується на 

офіційному веб-сайті облдержадміністрації та на онлайн-платформі 

інформаційно-аналітичної системи державного фонду регіонального розвитку. 

8. Формою роботи Комісії є засідання, що проводяться за рішенням її голови. 

Засідання Комісії можуть проводитися дистанційно з використанням 

можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій, зокрема 

відеоконференцзв’язку, за умови забезпечення надійної автентифікації усіх 

членів Комісії. 

Засідання Комісії є правомочним за умови присутності на засіданні не 

менше 2/3 складу Комісії. 

Засідання Комісії веде голова, а за його відсутності – заступник голови. 

Підготовку матеріалів на засідання Комісії забезпечує її виконавчий 

секретар. 

Члени Комісії та запрошені отримують матеріали для чергового засідання 

не пізніше ніж за п’ять днів до проведення такого засідання. Одночасно із 

розсилкою матеріалів оприлюднюється проект порядку денного та відповідних 

матеріалів на офіційному веб-сайті облдержадміністрації. 

Рішення вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш ніж 

половина присутніх на засіданні членів Комісії.  

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Рішення фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим 

на засіданні та виконавчим секретарем і надсилається усім членам Комісії. 

Член Комісії, який не підтримує рішення, може викласти у письмовій 

формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 

Рішення Комісії мають рекомендаційний характер. 

9. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 

Комісії здійснює обласна державна адміністрація шляхом визначення 

відповідального структурного підрозділу з питань регіонального, соціально-

економічного та/або інвестиційного розвитку, керівник якого призначається 

виконавчим секретарем Комісії. 

 


